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Amendement 12
Helga Trüpel

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een 
lineaire audiovisuele-mediadienst, als 
gedefinieerd in de richtlijn betreffende 
audiovisuele-mediadiensten van het 
Europees Parlement en de Raad van [….] 
2007, die wordt geleverd door een 
leverancier van mediadiensten voor het 
gelijktijdig zien van programma's op basis 
van een programmaschema; een 
leverancier van mediadiensten kan 
verscheidene audio- of audiovisuele 
programmaschema's (kanalen) 
aanbieden. Er kunnen 
doorgifteverplichtingen worden opgelegd, 
maar alleen met betrekking tot 
welbepaalde omroepkanalen die door een 
gespecificeerde leverancier van 
mediadiensten worden aangeboden. De 
lidstaten moeten dergelijke 
doorgifteverplichtingen goed motiveren in 
hun nationale wetgeving zodat wordt 
gewaarborgd dat zij transparant, evenredig 
en goed-omschreven zijn. In dat verband 
moeten de doorgifteverplichtingen 
ontworpen zijn om een afdoende stimulans 
voor efficiënte investeringen in 
infrastructuur te leveren. De 
doorgifteverplichtingen moeten op gezette 
tijden worden herzien om ze aan te passen 
aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de 
technologische en marktvoorwaarden 
moet een dergelijke volledige herziening 
ten minste om de drie jaar plaatsvinden, 
uitgaande van een openbare raadpleging 
van alle belanghebbenden. Eén of meer 
omroepkanalen kunnen worden 
aangevuld met diensten voor betere 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 

(24) Er kunnen doorgifteverplichtingen 
worden opgelegd met betrekking tot
welbepaalde radio- en audiovisuele 
mediadiensten, alsmede aanvullende 
diensten die door een gespecificeerde 
leverancier van mediadiensten worden 
aangeboden. Audiovisuele mediadiensten 
zijn gedefinieerd in artikel 1, onder a) van 
Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (richtlijn Audiovisuele 
mediadiensten). De lidstaten moeten 
dergelijke doorgifteverplichtingen goed 
motiveren zodat wordt gewaarborgd dat zij 
transparant, evenredig en goed-omschreven 
zijn. In dat verband moeten de 
doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om 
een afdoende stimulans voor efficiënte 
investeringen in infrastructuur te leveren. 
De doorgifteverplichtingen moeten op 
gezette tijden worden herzien om ze aan te 
passen aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Aanvullende diensten omvatten 
maar zijn niet beperkt tot diensten voor 
betere toegankelijkheid voor gebruikers 
met een handicap, zoals 
videotekstdiensten, ondertiteling, 
audiobeschrijving of gebarentaal.
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handicap, zoals videotekstdiensten, 
ondertiteling, audiobeschrijving of 
gebarentaal.

Or. en

Motivering

Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe programma's 
en diensten, en ten einde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend 
geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte 
van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met 
de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. Dit moet ook worden verduidelijkt in 
overweging 24.

Amendement 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een 
lineaire audiovisuele-mediadienst, als 
gedefinieerd in de richtlijn betreffende 
audiovisuele-mediadiensten van het 
Europees Parlement en de Raad van [….] 
2007, die wordt geleverd door een 
leverancier van mediadiensten voor het 
gelijktijdig zien van programma's op basis 
van een programmaschema; een 
leverancier van mediadiensten kan 
verscheidene audio- of audiovisuele 
programmaschema's (kanalen) 
aanbieden. Er kunnen 
doorgifteverplichtingen worden opgelegd, 
maar alleen met betrekking tot 
welbepaalde omroepkanalen die door een 
gespecificeerde leverancier van 
mediadiensten worden aangeboden. De 
lidstaten moeten dergelijke 
doorgifteverplichtingen goed motiveren in 
hun nationale wetgeving zodat wordt 
gewaarborgd dat zij transparant, evenredig 
en goed-omschreven zijn. In dat verband 
moeten de doorgifteverplichtingen 
ontworpen zijn om een afdoende stimulans 
voor efficiënte investeringen in 
infrastructuur te leveren. De 

(24) Er kunnen doorgifteverplichtingen 
worden opgelegd met betrekking tot
welbepaalde radio- en audiovisuele 
mediadiensten, alsmede aanvullende 
diensten die door een gespecificeerde 
leverancier van mediadiensten worden 
aangeboden.
Audiovisuele mediadiensten zijn 

gedefinieerd in artikel 1, onder a) van 
Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (richtlijn Audiovisuele 
mediadiensten). De lidstaten moeten 
dergelijke doorgifteverplichtingen goed 
motiveren zodat wordt gewaarborgd dat zij 
transparant, evenredig en goed-omschreven
zijn. In dat verband moeten de 
doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om 
een afdoende stimulans voor efficiënte 
investeringen in infrastructuur te leveren. 
De doorgifteverplichtingen moeten op 
gezette tijden worden herzien om ze aan te 
passen aan de technologische en 
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doorgifteverplichtingen moeten op gezette 
tijden worden herzien om ze aan te passen 
aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de 
technologische en marktvoorwaarden 
moet een dergelijke volledige herziening 
ten minste om de drie jaar plaatsvinden, 
uitgaande van een openbare raadpleging 
van alle belanghebbenden. Eén of meer 
omroepkanalen kunnen worden 
aangevuld met diensten voor betere 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 
handicap, zoals videotekstdiensten,
ondertiteling, audiobeschrijving of 
gebarentaal.

marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Eén of meer audiovisuele 
mediadiensten kunnen worden aangevuld 
met diensten voor betere toegankelijkheid 
voor gebruikers met een handicap, zoals 
videotekstdiensten, ondertiteling, 
audiobeschrijving of gebarentaal.

Or. en

Motivering

Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe programma's 
en diensten, en ten einde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend 
geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte 
van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met 
de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. Dit moet ook worden verduidelijkt in 
overweging 24.

Amendement 14
Katerina Batzeli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een 
lineaire audiovisuele-mediadienst, als 
gedefinieerd in de richtlijn betreffende 
audiovisuele-mediadiensten van het 
Europees Parlement en de Raad van [….] 
2007, die wordt geleverd door een 
leverancier van mediadiensten voor het 
gelijktijdig zien van programma's op basis 
van een programmaschema; een 
leverancier van mediadiensten kan 
verscheidene audio- of audiovisuele 
programmaschema's (kanalen) 
aanbieden. Er kunnen 

Er kunnen doorgifteverplichtingen in 
verband met toegankelijkheid of andere 
aanvullende diensten worden opgelegd 
met betrekking tot welbepaalde radio- en 
audiovisuele mediadiensten die worden 
aangeboden door een gespecificeerde 
leverancier van mediadiensten, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, onder d) van 
Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
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doorgifteverplichtingen worden opgelegd, 
maar alleen met betrekking tot 
welbepaalde omroepkanalen die door een 
gespecificeerde leverancier van 
mediadiensten worden aangeboden. De 
lidstaten moeten dergelijke 
doorgifteverplichtingen goed motiveren in 
hun nationale wetgeving zodat wordt 
gewaarborgd dat zij transparant, evenredig 
en goed-omschreven zijn. In dat verband 
moeten de doorgifteverplichtingen 
ontworpen zijn om een afdoende stimulans 
voor efficiënte investeringen in 
infrastructuur te leveren. De 
doorgifteverplichtingen moeten op gezette 
tijden worden herzien om ze aan te passen 
aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de 
technologische en marktvoorwaarden moet 
een dergelijke volledige herziening ten 
minste om de drie jaar plaatsvinden, 
uitgaande van een openbare raadpleging 
van alle belanghebbenden. Eén of meer 
omroepkanalen kunnen worden 
aangevuld met diensten voor betere 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 
handicap, zoals videotekstdiensten, 
ondertiteling, audiobeschrijving of 
gebarentaal.

aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (richtlijn Audiovisuele 
mediadiensten). De lidstaten moeten 
dergelijke doorgifteverplichtingen goed 
motiveren in hun nationale wetgeving 
zodat wordt gewaarborgd dat zij 
transparant, evenredig en goed-omschreven 
zijn. In dat verband moeten de 
doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om 
een afdoende stimulans voor efficiënte 
investeringen in infrastructuur te leveren. 
De doorgifteverplichtingen moeten op 
gezette tijden worden herzien om ze aan te 
passen aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de 
technologische en marktvoorwaarden moet 
een dergelijke volledige herziening ten 
minste om de drie jaar plaatsvinden, 
uitgaande van een openbare raadpleging 
van alle belanghebbenden. Aanvullende 
diensten kunnen onder meer diensten 
omvatten voor betere toegankelijkheid 
voor gebruikers met een handicap, zoals 
videotekstdiensten, ondertiteling, 
audiobeschrijving of gebarentaal.

Or. en

Motivering

De potentiële reikwijdte van deze bepaling dient te worden uitgebreid in overeenstemming met 
de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten De reikwijdte van de 
doorgifteverplichtingen moet worden uitgebreid tot andere belangrijke verplichtingen naast 
toegankelijkheid, zoals bijvoorbeeld aanvullende diensten voor groepen gebruikers of voor het 
publiek in het algemeen.
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Amendement 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een 
lineaire audiovisuele-mediadienst, als 
gedefinieerd in de richtlijn betreffende 
audiovisuele-mediadiensten van het 
Europees Parlement en de Raad van [….] 
2007, die wordt geleverd door een
leverancier van mediadiensten voor het 
gelijktijdig zien van programma's op basis 
van een programmaschema; een 
leverancier van mediadiensten kan 
verscheidene audio- of audiovisuele 
programmaschema's (kanalen) 
aanbieden. Er kunnen 
doorgifteverplichtingen worden opgelegd, 
maar alleen met betrekking tot 
welbepaalde omroepkanalen die door een 
gespecificeerde leverancier van 
mediadiensten worden aangeboden. De 
lidstaten moeten dergelijke 
doorgifteverplichtingen goed motiveren in 
hun nationale wetgeving zodat wordt 
gewaarborgd dat zij transparant, evenredig 
en goed-omschreven zijn. In dat verband 
moeten de doorgifteverplichtingen 
ontworpen zijn om een afdoende stimulans 
voor efficiënte investeringen in 
infrastructuur te leveren. De 
doorgifteverplichtingen moeten op gezette 
tijden worden herzien om ze aan te passen 
aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de 
technologische en marktvoorwaarden 
moet een dergelijke volledige herziening 
ten minste om de drie jaar plaatsvinden, 
uitgaande van een openbare raadpleging 
van alle belanghebbenden. Eén of meer 
omroepkanalen kunnen worden 
aangevuld met diensten voor betere 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 

Er kunnen doorgifteverplichtingen worden 
opgelegd met betrekking tot welbepaalde 
radio- en audiovisuele mediadiensten, 
alsmede aanvullende diensten die door 
een gespecificeerde leverancier van 
mediadiensten worden aangeboden.
Audiovisuele mediadiensten zijn 
gedefinieerd in artikel 1, onder a) van 
Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (richtlijn Audiovisuele 
mediadiensten).  De lidstaten moeten 
dergelijke doorgifteverplichtingen goed 
motiveren zodat wordt gewaarborgd dat zij 
transparant, evenredig en goed-omschreven 
zijn. In dat verband moeten de 
doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om 
een afdoende stimulans voor efficiënte 
investeringen in infrastructuur te leveren. 
De doorgifteverplichtingen moeten op 
gezette tijden worden herzien om ze aan te 
passen aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Aanvullende diensten omvatten 
onder meer diensten voor betere 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 
handicap, zoals videotekstdiensten, 
ondertiteling, audiobeschrijving of 
gebarentaal.
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handicap, zoals videotekstdiensten, 
ondertiteling, audiobeschrijving of 
gebarentaal.

Or. fr

Motivering

Teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars toegang te geven tot zowel 
lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden 
uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor 
audiovisuele mediadiensten. In plaats van toegankelijkheidsdiensten wordt gesproken van 
aanvullende diensten, zodat de omschrijving alle speciale diensten omvat die gericht zijn op 
specifieke groepen in de maatschappij (bv. ondertiteling, audiobeschrijving, teletekst).

Amendement 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen ter omzetting van Richtlijn 
2002/58/EG moeten de autoriteiten en de 
rechterlijke instanties van de lidstaten niet 
alleen hun nationale recht conform deze 
richtlijn uitleggen, maar er ook acht op 
slaan dat zij zich niet baseren op een 
uitlegging van deze richtlijn die in strijd 
zou zijn met grondrechten of andere 
algemene beginselen van 
gemeenschapsrecht, zoals het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt in de richtlijn tot herziening van de richtlijn betreffende de verwerking 
van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (COM(2007)0698) 
rekening te houden en uitvoering te geven aan het arrest van het Hof van Justitie van 29 januari 
2008, zodat de richtlijn de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer beschermt zonder 
afbreuk te doen aan de eerbiediging van de grondrechten en algemene beginselen van het 
gemeenschapsrecht, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten (vermeld in artikel 17, lid 
2, van het Handvest van grondrechten van de Europese Unie).
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Amendement 17
Ignasi Guardans Cambó

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel geldt onverminderd de 
communautaire voorschriften inzake 
consumentenbescherming, met name de 
Richtlijnen 93/13/EG en 97/7/EG, en de 
nationale voorschriften die met het 
Gemeenschapsrecht in overeenstemming 
zijn.

1. Dit artikel geldt onverminderd de 
communautaire voorschriften inzake 
consumentenbescherming en andere 
voorschriften inzake transparantie bij de 
verstrekking van mediadiensten, met name 
de Richtlijnen 93/13/EG, 97/7/EG en 
89/552/EEG, en de nationale voorschriften 
die met het Gemeenschapsrecht in 
overeenstemming zijn.

Or. en

Amendement 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
abonnees duidelijk worden gewaarschuwd 
in geval van herhaalde inbreuken op de 
voorschriften inzake auteursrechten en 
aanverwante rechten, zodat zij hun 
onwettige activiteiten stopzetten.

Or. en

Motivering

Onwettige activiteiten moeten van het internet worden geweerd. Abonnees en providers moeten 
derhalve samenwerken in de strijd tegen piraterij en onwettige online-activiteiten.
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Amendement 19
Helga Trüpel

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van 
nader bepaalde radio- en
televisieomroepnetten en 
toegankelijkheidsdiensten aan de onder 
hun bevoegdheid ressorterende 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken aanbieden welke 
voor de distributie van radio- of televisie-
uitzendingen naar het publiek worden 
gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen 
opleggen indien deze netwerken voor een 
significant aantal eindgebruikers het 
belangrijkste middel zijn om radio- en
televisie-uitzendingen te ontvangen. 
Dergelijke verplichtingen worden alleen 
opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 
doelstellingen van algemeen belang, als 
duidelijk en specifiek omschreven door 
elke lidstaat in zijn nationale wetgeving, te 
verwezenlijken en moeten evenredig en 
transparant zijn.

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van 
nader bepaalde radio- en audiovisuele 
mediadiensten en aanvullende diensten
aan de onder hun bevoegdheid 
ressorterende ondernemingen die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbieden welke voor de distributie van 
radio- of audiovisuele mediadiensten naar 
het publiek worden gebruikt, redelijke 
doorgifteverplichtingen opleggen indien 
deze netwerken voor een significant aantal 
eindgebruikers het belangrijkste middel 
zijn om radio- en audiovisuele 
mediadiensten te ontvangen. Dergelijke 
verplichtingen worden alleen opgelegd 
indien zij noodzakelijk zijn om 
doelstellingen van algemeen belang, als 
duidelijk en specifiek omschreven door 
elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten 
evenredig en transparant zijn.

Or. en

Motivering

Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe programma's 
en diensten, en teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend 
geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte 
van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met 
de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. Dit moet ook worden verduidelijkt in 
overweging 24.

Amendement 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van 
nader bepaalde radio- en
televisieomroepnetten en 
toegankelijkheidsdiensten aan de onder 
hun bevoegdheid ressorterende 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken aanbieden welke 
voor de distributie van radio- of televisie-
uitzendingen naar het publiek worden 
gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen 
opleggen indien deze netwerken voor een 
significant aantal eindgebruikers het 
belangrijkste middel zijn om radio- en 
televisie-uitzendingen te ontvangen. 
Dergelijke verplichtingen worden alleen 
opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 
doelstellingen van algemeen belang, als 
duidelijk en specifiek omschreven door 
elke lidstaat in zijn nationale wetgeving, te 
verwezenlijken en moeten evenredig en 
transparant zijn.

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van 
nader bepaalde radio- en audiovisuele 
mediadiensten en aanvullende diensten
aan de onder hun bevoegdheid 
ressorterende ondernemingen die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbieden welke voor de distributie van 
radio- of audiovisuele mediadiensten naar 
het publiek worden gebruikt, redelijke 
doorgifteverplichtingen opleggen indien 
deze netwerken voor een significant aantal 
eindgebruikers het belangrijkste middel 
zijn om radio- en audiovisuele 
mediadiensten te ontvangen. Dergelijke 
verplichtingen worden alleen opgelegd 
indien zij noodzakelijk zijn om 
doelstellingen van algemeen belang, als 
duidelijk en specifiek omschreven door 
elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten 
evenredig en transparant zijn.

Or. en

Motivering

Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe programma's 
en diensten, en ten einde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend 
geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte 
van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met 
de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. Dit moet ook worden verduidelijkt in 
overweging 24.

Amendement 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van 
nader bepaalde radio- en 
televisieomroepnetten en 
toegankelijkheidsdiensten aan de onder 

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van 
nader bepaalde radio- en audiovisuele 
mediadiensten en aanvullende diensten
aan de onder hun bevoegdheid 
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hun bevoegdheid ressorterende 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken aanbieden welke 
voor de distributie van radio- of televisie-
uitzendingen naar het publiek worden 
gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen 
opleggen indien deze netwerken voor een 
significant aantal eindgebruikers het 
belangrijkste middel zijn om radio- en 
televisie-uitzendingen te ontvangen. 
Dergelijke verplichtingen worden alleen 
opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 
doelstellingen van algemeen belang, als 
duidelijk en specifiek omschreven door 
elke lidstaat in zijn nationale wetgeving, te 
verwezenlijken en moeten evenredig en 
transparant zijn.

ressorterende ondernemingen die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbieden welke voor de distributie van 
radio- of audiovisuele mediadiensten naar 
het publiek worden gebruikt, redelijke 
doorgifteverplichtingen opleggen indien 
deze netwerken voor een significant aantal 
eindgebruikers het belangrijkste middel 
zijn om radio- en audiovisuele 
mediadiensten te ontvangen. Dergelijke 
verplichtingen worden alleen opgelegd 
indien zij noodzakelijk zijn om 
doelstellingen van algemeen belang, als 
duidelijk en specifiek omschreven door 
elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten 
evenredig en transparant zijn.

Or. fr

Motivering

Teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars toegang te geven tot zowel 
lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden 
uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor 
audiovisuele mediadiensten. In plaats van toegankelijkheidsdiensten wordt gesproken van 
aanvullende diensten, zodat de omschrijving alle speciale diensten omvat die gericht zijn op 
specifieke groepen in de maatschappij (bv. ondertiteling, audiobeschrijving, teletekst).

Amendement 22
Helga Trüpel

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste om de drie jaar bekijken de
lidstaten hun doorgifteverplichtingen 
opnieuw.'

De lidstaten zullen voortaan hun 
doorgifteverplichtingen regelmatig 
opnieuw bekijken.

Or. en

Motivering

Gezien de uiteenlopende rechtsinstrumenten in de lidstaten zou een strikt systeem waarbij de 
doorgifteverplichtingen ten minste om de drie jaar opnieuw moeten worden bekeken niet 
geschikt zijn.
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Amendement 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste om de drie jaar bekijken de 
lidstaten hun doorgifteverplichtingen 
opnieuw.'

De lidstaten zullen voortaan hun 
doorgifteverplichtingen regelmatig 
opnieuw bekijken.

Or. en

Motivering

Gezien de uiteenlopende rechtsinstrumenten in de lidstaten zou een strikt systeem waarbij de 
doorgifteverplichtingen ten minste om de drie jaar opnieuw moeten worden bekeken niet 
geschikt zijn.

Amendement 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste om de drie jaar bekijken de 
lidstaten hun doorgifteverplichtingen 
opnieuw.'

De lidstaten zullen voortaan hun 
doorgifteverplichtingen regelmatig 
opnieuw bekijken.

Or. fr

Motivering

Gezien de uiteenlopende rechtsinstrumenten in de lidstaten zou een strikt systeem waarbij de 
doorgifteverplichtingen ten minste om de drie jaar opnieuw moeten worden bekeken niet 
geschikt zijn.
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